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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini berkembang 

dengan sangan pesat, berbagai produk teknologi tinggi diproduksi secara massal 

yang memungkinkan manusia untuk bekerja dengan lebih efektif dan efisien. 

Salah satu bukti perkembangan teknologi tersebut adalah semakin banyaknya 

smartphone (Telepon Pintar) yang diproduksi dan dikembangkan oleh 

perusahaan-perusahaanteknologi saat ini. Smartphone sendiri adalah sebuah 

telepon genggam yang memiliki kemampuan tingkat tinggi, bahkan dengan fungsi 

yang hamper menyerupai komputer. 

Dengan memanfaatkan teknologi smartphone, manusia dapat melakukan 

perkerjaannya dengan lebih baik dan memiliki kemampuan mobilitas yang tinggi. 

Tidak hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi smartphone juga dapat 

digunakan untuk mengerjakan seperti perkerjaan kantor, send dan recive data, dan 

lain sebagainya. 

Salah satu platform OS (Operating System) yang sedang populer 

digunakan oleh kebanyakan produk smartphone canggih saat ini yaitu Android. 

Namun untuk kehidupan yang kita hadapi sehari hari seperti pekerjaan yang 

menuntut kita untuk mengurangi waktu berkumpul dengan keluarga. Dengan 

kesibukan yang harus kita hadapi dan kita dituntut untuk tetap dapat memantau 

keluarga kita, bukan hanya dalam komunikasi seperti melalui telepon, sms, vidio 

call dan chatting tepati kita harus dapat mengetahui dimana tempat keberadaan 

mereka tanpa mereka beri tahu. Terkadang dalam suatu hubungan keluarga ada 

sanak family yang enggan dengan keberadaan atau lokasi dia saat itu, dan untuk 

mengelabui kita karena dia mengetahui lookasi keberadaanya untuk tidak kita 

ketahui, seperti dia keluar malam, bolos dari pembelajaran sekolah dan keluar 

rumah tanpa sepengetahuan kita. Dan juga dalam suatu urusan bisnis, seperti pada 

bagian pengiriman barang, atasan ingin memantau lookasi keberadaan bawahnnya 

apakah benar pada lokasi perjalanan ia sesungguhnya. 
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Memetik beberapa latar belakang dan permasalahan yang telah disebutkan 

diatas, kebutuhan akan layanan teknologi yang mampu memberikan informasi 

tentang dimana lookasi keberadaan seseorang saat ini menjadi sangatlah penting. 

Hal tersebut tidak lain hanyalah sebagai alat yang digunakan untuk kebutuhan 

keamanan privasi semata. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, 

tidaklah menutup kemungkinan dapat diatasi dengan menggunakan teknologi 

smartphone yang semakin canggih. Dengan memanfaatkan teknologi GPS (Global 

Positioning System) yang sudah terintegrasi pada kebanyakan smartphone, kita 

dapat mengetahui dimana lokasi keberadaan kita saat ini. 

Oleh sebab dilatar belakangi akan kebutuhan informasi tentang lokasi 

keberadaan seseorang melalui smartphone yang dibawanya, atau yang bisa 

disebut juga dengan mobile phone tracking (pelacakan telepon genggam). 

Tidaklah cukup bagi kita hanya dengan memanfaatkan teknologi GPS stand alone 

(berdiri sendiri) yang ada pada smartphone tersebut, maka dengan ini penulis 

ingin mencoba menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui proposal 

penelitian Tugas Akhir ini yang berjudul “Aplikasi Mobile Phone Tracking GPS 

Via Website berbasis Android Smartphone”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh beberapa rumusan 

masalah yang akan dipecahkan. Diantaranya: 

1. Bagaimana membuat service aplikasi untuk melacak device 

smartphone android mobile melalui website 

2. Bagaimana mengintegrasikan aplikasi pelacakan device smartphone 

android mobile melalui websit 

3. Bagaimana menyalakan GPS secara otomatis tanpa mengkonfigurasi 

(Global Positioning System) 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas 

akhir ini antara lain: 

1. Data yang dikirimkan ke website berupa koordinat latitude dan 

longitude GPS. 
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2. Interaksi tracking membutuhkan koneksi internet dan smartphone 

yang di track dalam keadaan aktif. 

3. Satu user dapat mentracking beberapa device. 

4. Satu device hanya dapat di tracking oleh satu user. 

5. Aplikasi akan hilang jika di unistall atau di wipe.  

6. Tracking hanya dapat dilakukan via website. 

7. Ketepatan lokasi tergantung device dan jarangan paket data. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah merancang dan membangun 

sebuah aplikasi perangkat lunak mobile phone tracking smartphone android yang 

digunakan untuk melacak lokasi keberadaan seseorang menggunakan teknologi 

GPS (Global Positioning System) sebagai penentu lokasi dan internet sebagai 

media transfer data secara langsung melalui website. 

 

1.5 Metodologi 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari aplikasi ini, maka perlu di 

adakan kegiatan sebagai berikut: 

1. Studi literatur 

a. Mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait dengan 

pemrograman web server dan database 

b. Mempelajari literatur mengenai pengintegrasian website dan 

aplikasi. 

2. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing 

3. Pembangunan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan perangkat lunak yang 

merupakan implementasi dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya. 

Perincian tahap ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisa Kebutuhan Sistem  

Dalam tahap analisa akan dilakukan peninjauan apa saja 

kebutuhan dalam perancangan Tracking Mobile Phone Via 

Website, tahapan dalam analisa ini meliputi; 
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- Menganalisis mengenai teori-teori yang diperlukan dalam 

pembangunan aplikasi Tracking Mobile Phone Via Website. 

- Menganalisis konsep device aplikasi, mekanisme send dan 

recive data via website melalui internet dan user editor pada 

website. 

b. Perancangan Sistem  

Pada tahap ini dilakaukan analisa awal dan mendefinisikan 

kebutuhan sistem untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi. 

Dari proses tersebut selanjutnya dirumuskan rancangan sistem yang 

dapat memberi pemecahan masalah tersebut. Langkah-langkah 

pada tahap ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis sistem 

2. Perancangan use case diagram, yang merupakan analisis 

kebutuhan pada aplikasi yang akan dibangun. 

3. Perancangan aplikasi dan web server 

4. Implementasi Sistem 

Sistem yang dibangun merupakan sebuah aplikasi tentang 

bagaimana mendeteksi lokasi target dengan WEB. Aplikasi ini berbasis 

JAVA dan Eclipse IDE, Android sdk, Xampp untuk membangun web. 

Sebelum pengisntalan aplikasi user terlebih dahulu register user 

id, password, dan nama device. Setelah penginstalan aplikasi selesai 

user baru dapat mendaftarkan device yang di-install sesuai dengan id 

register sebelumnya. Kemudian register id dapat login di web untuk 

men-track device yang di-install. User dapat mengubah waktu transfer 

data berupa koordinat lokasi (edit user) dalam web, satu id dapat 

mendaftarkan dan melacak beberapa device aplikasi. 

5.  Uji Coba  

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap perangkat 

lunak menggunakan skenario yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Ujicoba dan evaluasi perangkat dilakukan untuk mencari masalah yang 

mungkin timbul, mengevaluasi jalannya program, dan mengadakan 

perbaikan jika ada kekurangan. 
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Adapun metode yang digunakan dalam pengujian adalah Uji 

coba fungsionalitas dilakukan untuk melihat apakah fungsi-fungsi dasar 

aplikasi berjalan sesuai sekenario yang meliputi semua use case. 

Adapun untuk uji coba non fungsionalitas, dapat dilihat pada uji 

coba performa dan uji coba ekstenbilitas. Uji coba performa ini 

ditunjukan untuk mengamati performa dari kecepatan system dalam 

menjalankan aplikasi untuk teransfer data melalui internet ke database 

server. Performa ini akan dilihat berdasarkan koneksi internet yang 

stabil. Dalam uji coba ini, menguji seberapa cepat pengiriman data dari 

aplikasi menuji web server dalam hitungan detik. 

Sedangkan untuk uji coba ekstenbilitas, mengamati apakah 

aplikasi ini dapat ditanam pada perangkat mobile dengan sistem operasi 

Android. Penulis akan melakukan uji coba dengan menggunakan 

perangkat android mobile dan mengimplementasikannya secara 

langsung.  

6. Penyususnan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap akhir ini akan disimpulkan data dan disusun laporan 

berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam tugas akhir yang berjudul Aplikasi 

Tracking Mobile Phone Via Website Berbasis Android Smartphone 

Menggunakan GPS Service adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang 

menjelaskan perlunya pengembangan suatu sistem aplikasi, pokok 

permasalahan secara umum seperti yang disebutkan dalam perumusan 

masalah, pembatasan masalah yang menjelaskan batasan-batasan dari 

permasalahan, tujuan dari pembuatan, serta sistimatika penulisan 

laporan ini. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi konsep-konsep dasar, dan kajian-kajian teori 

yang dibutuhkan untuk mendukung dalam pembuatan tugas akhir. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas secara langkap tentang perencanaan dan 

pembuatan sistem yang akan dibangun seperti algoritma pemrograman, 

flowchart sistem yang akan dibangun, serta tampilan-tampilan yang 

digunakan pada tugas akhir ini. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai perangkat keras dan 

perangkat lunak apa saja yang diperlukan untuk mengimplementasikan 

sistem, konfigurasi sistem, implementasi input dan output dari sistem, 

serta evaluasi dan hasil pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan permasalahan 

dalam tugas akhir ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang 

telah dilakukan, serta saran-saran yang mungkin bermanfaat dalam 

pengembangan sistem aplikasi selanjutnya. 


